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3 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ΣΡΙΧΝ 

ΝΔΟΜΑΡΣΤΡΧΝ ἐθ πεηζῶλ, ἀξρηκ. Νηθ. Ἀεξάθε  
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ                      

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 ὁ ξκβ΄ (142)  Φαικόο θαί ηό  Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τνὺο Νενκάξηπξαο Χξηζηνῦ ζπλειζόληεο, ἐλ ἐγθσκίνηο 

θαηαζηέςσκελ πόζῳ, κεη’ εὐθξνζύλεο ιέγνληεο Χξηζηῷ ηῷ Θεῷ· 

θξάηπλνλ ἐλ ηῇ δπλάκεη Σνπ, ηνὺο πηζηνὺο ὑκλεηὰο αὐηῶλ, λίθαο 

ρνξεγῶλ αὐηνῖο θαηὰ ηνῦ δηαβόινπ· Σὺ γὰξ ὑπάξρεηο πάλησλ ηῶλ 

πηζηῶλ, λίθε θαὶ θξάηνο, θαὶ δύλακηο ἄκαρνο.  

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ἡ πξνζηαζία ηῶλ πηζηῶλ ξζνδόμσλ, θαὶ ζεία Σθέπε ηῶλ εἰο 

Σὲ πξνζηξερόλησλ, Παξζελνκῆηνξ θξνύξεζνλ ηὴλ πίζηηλ ἡκῶλ, 

κάθξπλνλ ηαῖο ἱθεζίαηο Σνπ, ἀπεηιὰο ηὰο ηνῦ ζρίζκαηνο, δίσμνλ 

Παλάρξαληε, ιπκεώλσλ ηὰ ζηίθε, θαὶ ηὰο θαξδίαο ζηήξημνλ ἀεί, ηῶλ 

ἀλπκλνύλησλ, ηὸλ Τόθνλ Σνπ Γέζπνηλα. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: ᾨδὴν ηοῖς Νεομάρησζι μέλπω. 

Νικόδημος. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

ᾨδὴλ ἀλακέιςσκελ νἱ πηζηνί, ηῶλ Νενκαξηύξσλ, 

ἀλπκλνῦληεο ηὰο ἀξεηάο, ηῶλ ὑπὲξ Χξηζηνῦ ζπζηαζζέλησλ, Ὅλ 

εὐζεβῶο ὡο Θεὸλ ὁκνιόγεζαλ. 

 

Γπὰο αὐηαδέιθσλ πεξηθαλήο, ζὺλ ηῷ Νηθνιάῳ, ηῷ ἐλδόμῳ 

ζπλαζιεηῇ, ῥπζζῆλαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ θηλδύλσλ, ηὸλ ἐλ Τξηάδη Θεὸλ 

ἱθεηεύζαηε. 
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Ἡγήζαλην ζθύβαια ηὰ θζαξηά, ἡδέα δὲ πάληα, ηὰ νὐξάληα 

ἀγαζά, νἱ ηξεῖο Νενκάξηπξεο βνῶληεο· ὑπὲξ Χξηζηνῦ ηὴλ δσὴλ 

ἡκῶλ ζύνκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναὸο ἀλεδείρζεο ὑπεξθπήο, ηνῦ ἐπνπξαλίνπ, Βαζηιέσο, ὦ 

Ἀγαζή· εἰξήλεπζνλ Μῆηεξ θθιεζίαλ, θαὶ ηῶλ ζρηζκάησλ ηὴλ 

ιύκελ θπγάδεπζνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ταπεηλῶο κεγαιύλσ, ηνὺο ἀξηζηεῖο Μάξηπξαο, ηνὺο ηὴλ ηῶλ 

Σπεηζῶλ θθιεζίαλ, θαηαθνζκήζαληαο, θαὶ ἐλ ἐζράηνηο θαηξνῖο, 

ὁκνινγήζαληαο πίζηηλ, εἰο Χξηζηὸλ Θεάλζξσπνλ, θόζκνλ 

θσηίζαληα. 

 

 ηῶλ ὅισλ Γεζπόηεο, ἐλ νὐξαλνῖο θέθιεθε, ηνὺο 

παλεπθιεεῖο ἀξηζηέαο θαὶ ζπλεδόμαζελ, ἐλ ηῇ ἀγήξῳ δσῇ, ηῶλ 

πξσηνηόθσλ Ἁγίσλ, ἔλζα κέινο ἄξηζηνλ, ᾄδνπζηλ Ἄγγεινη. 

 

Ἱθεηεύεη ἐθ πόζνπ, ηνὺο εὐθιεεῖο Μάξηπξαο, ζύκπαο 

θθιεζίαο ὁ δῆκνο, ὁ Θενθξνύξεηνο, ἵλα δσξῶληαη ἡκῖλ, ηῆο 

ζσηεξίαο ηὴλ ράξηλ, θαὶ ηὸ θῶο ηὸ ἄθηηζηνλ, ὃ θαηνπηεύνπζηλ 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηεθεθόξνπο ὁξῶληεο, ηνὺο Ἀζιεηὰο, Γέζπνηλα, Σὲ ηὴλ 

ἀλαδείμαζαλ ηνύηνπο, ἐγθσκηάδνκελ· Σὺ γὰξ ζηεξίδεηο ςπράο, 

ἐθηεκέλαο ηῶλ ἄλσ, ἐλ νἷο πέιεηο Ἄρξαληε, θόζκνπ κεζίηξηα. 

 

Ἀιινίσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ηὸ θξόλεκα ηνῦ λνόο κνπ, ὦ 

ηξηὰο ηῶλ Νενκαξηύξσλ ζενραξίησηε, ὡο ἔρνπζα, πξὸο Θεὸλ 

παῤῥεζίαλ. 

θιάκπξπλνλ, ἐζθνηηζκέλαο θαξδίαο Θενθπῆηνξ, ὅηη πάληεο 

κεηὰ Θεὸλ εἰο Σὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο ηέμαζα, ηὸλ Σσηῆξα ηνῦ 

θόζκνπ. 

 

\ 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Εσὴλ ηνῦ Θενῦ, ἠγάπεζαλ νἱ Μάξηπξεο, ζπόκελνη δὲ, ἐλ 

πίζηεη ἀλεθξαύγαδνλ· ηνῦ Χξηζηνῦ ἐζκελ θαὶ ὑπὲξ Αὐηνῦ ηὸ πάζνο 

δερόκεζα, ἵλα ἐλ δόμῃ ἴδσκελ Αὐηόλ, θαὶ ιάβσκελ ζηέθνο 

ἀκαξάληηλνλ. 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νηθεηήξηα ᾄζκαηα, λῦλ ηνῖο Νενκάξηπζηλ πξνζελέγθσκελ· 

ἐζειόζπηα γὰξ ζύκαηα, ἐλ αὐιαῖο Ἁγίσλ ζπλδνμάδνληαη. 

 

θθιεζίαο ηὸ θαύρεκα, θαὶ ξζνδνμίαο ηὸ ἐγθαιιώπηζκα, 

ἀλεδείρζεο ὦ Νηθόιαε, ζὺλ ηνῖο αὐηαδέιθνηο θαὶ ζπκκάξηπζηλ. 

 

κνθξόλσο ἠζιήζαηε, ἐλ ηῇ λήζῳ Χίῳ ἔλδνμνη Μάξηπξεο, 

θαὶ ηὴλ πίζηηλ ἐθξαηύλαηε· ὅζελ δόμαλ ἄθζηηνλ ἐιάβεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεηαλνίαο ὑπάλνημνλ, πύιαο Θενηόθε Θενραξίησηε, θαὶ ζὺλ 

Μάξηπζηλ ἱθέηεπε, ἄθεζηλ δνζῆλαη ηνῖο ὑκλνῦζί Σε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἄλαθηα Θεόλ, ὡκνιόγεζαλ νἱ Μάξηπξεο, θαὶ ἐληζρπζέληεο ηῇ 

ράξηηη Αὐηνῦ, εὐζεβνθξόλσο θαηήζρπλαλ ηὸλ ἀιάζηνξα. 

 

Ῥήκαζη δσῆο, ηὰο θαξδίαο ἐληζρύνληεο, ζὺλ ηῷ Ἀρξάληῳ 

Σώκαηη ηνῦ Χξηζηνῦ, ἐλεθαξηέξνπλ νἱ ἔλδνμνη εἰο καξηύξηα. 

 

Τεῖρνο ηῶλ πηζηῶλ, αἱ πξεζβεῖαη ὑκῶλ Ἅγηνη, θαὶ ὑπνηύπσζηο 

δσῆο ἀιεζνῦο, ἡ καξηπξία ηνῦ αἵκαηνο ὑκῶλ ἔλδνμνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὕςσζνλ ἡκᾶο, θαζνξᾶλ Θενῦ ζθελώκαηα, Θενγελλῆηνξ 

Πάλαγλε Μαξηάκ· Σὺ γὰξ ἐρώξεζαο ἐλ κήηξᾳ Σνπ ηὸλ Ἀρώξεηνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Σηεξίμαηε,ηῶλ πηζηῶλ ζπζηήκαηα, ἐλ ἀπαύζηνηο πξὸο Θεὸλ 

ἱθεζίαο, ὅηη πνιινί ιπκεῶλεο εἰζῆιζνλ, θαὶ ἐθξηδῶζαη ηὴλ πίζηηλ 
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δηώθνπζη, ιπηξώζαζζε πάληαο ἡκᾶο, ἐθ βειῶλ Ἀληηρξίζηνπ 

παλάξηζηνη. 

 

Ἱθέηαη, λῦλ πξὸο ὑκᾶο πξνζπίπηνκελ, Νενκάξηπξεο παλόιβηνη 

ζεῖνη, ἵλα ὑκῶλ ἱθεζίαηο ζσζέληεο, ηνῦ Παξαδείζνπ ηὰο πύιαο 

δηέιζσκελ, ὑκλνῦληεο ζὺλ ὑκῖλ Χξηζηόλ, εἰο αἰῶλαο αἰώλσλ 

ζεόιεπηνη. 

 

Μαθάξηνη, νἱ δσὴλ ηὴλ θξείηηνλα, θαὶ ηὴλ ἄλσ Βαζηιείαλ 

πνζνῦληεο, ὡο ὁ Νηθόιανο ζὺλ Σηακαηίῳ, θαὶ ηῷ θιεηλῷ Ἰσάλλῃ 

ἐπέηπρνλ· ηηκήζσκελ αὐηνὺο πηζηῶο, νὓο Θεὸο ζηεθεθόξνπο 

ἀλέδεημελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

βάζηαζαο, ἐλ ἀγθάιαηο Γέζπνηλα, ηὸλ θξαηνῦληα ηὴλ 

ὑθήιηνλ πᾶζαλ, θαὶ ἐηπγράλεηο Αὐηῷ Θενδόρε, ὑπὲξ ἡκῶλ ηῶλ 

βνώλησλ ἐθ πίζηεσο· θαηάζηεηινλ ηὰο θαζ’ ἡκῶλ, ἐπηζέζεηο ἀδίθνπο 

Παλάκσκε. 

 

Ἀιινίσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ηὸ θξόλεκα ηνῦ λνόο κνπ, ὦ 

ηξηὰο ηῶλ Νενκαξηύξσλ Θενραξίησηε, ὡο ἔρνπζα, πξὸο Θεὸλ 

παῤῥεζίαλ. 

θιάκπξπλνλ, ἐζθνηηζκέλαο θαξδίαο Θενθπῆηνξ, ὅηη πάληεο 

κεηὰ Θεὸλ εἰο Σὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο ηέμαζα, ηὸλ Σσηῆξα ηνῦ 

θόζκνπ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Νενκάξηπξεο ηῶλ ξζνδόμσλ ηὸ θαύρεκα, ηῶλ Σπεηζῶλ 

ἐδείρζεηε ζεπηὸλ ἐγθαιιώπηζκα, ηῇ ἐθρύζεη ὑπὲξ Χξηζηνῦ ηνῦ 

αἵκαηνο ὑκῶλ, ἱθεηεύζαηε παλεπθιεεῖο, ἐιεεζῆλαη ηὰο ςπράο, ηῶλ 

βνώλησλ πηζηῶο ὑκῖλ· ιύζαηε ἀληηδίθνπ, πιεθηάλεο θαηὰ ηῆο λήζνπ, 

νἱ ζενδόμαζηνη βιαζηνί, ηῶλ Σπεηζῶλ ἡκῶλ δὲ θύιαθεο. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαζηὸς ὁ Θεός, ἐν ηοῖς Ἁγίοις Αὐηοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ, ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-16). 
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Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ· ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ’ ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ θαὶ δηώμνπζη, 

παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ βαζηιεῖο 

θαὶ ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ. Ἀπνβήζεηαη δὲ ὑκῖλ εἰο 

καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο ὑκῶλ κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη· ἐγὼ γὰξ δώζσ ὑκῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ᾗ νὐ 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νὐδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ἀδειθῶλ θαὶ θίισλ θαὶ 

ζαλαηώζνπζηλ ἐμ ὑκῶλ θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη ὐπὸ πάλησλ δηὰ ηὸ 

ὄλνκά κνπ θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ νὐ κὴ ἀπόιεηαη. λ ηῇ 

ὑπνκνλῇ ὑκῶλ, θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ὑκῶλ. 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ Ἀζινθόξσλ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Ὅιελ ἀπνζέκελνη, ἐλ νὐξαλνῖο ηὴλ ἐιπίδα, ηνῦ Χξηζηνῦ νἱ 

Μάξηπξεο, ἐλ ραξᾷ ἐδέμαλην ηὸ καξηύξηνλ, ἐλ εἱξθηῇ ἔιαβνλ, 

ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, θαὶ ηὸ Σῶκα ηὸ ἀθήξαηνλ, ᾧ δπλακνύκελνη, 

Χξηζηὸλ ὡκνιόγνπλ νἱ ἄξηζηνη· Νηθόιανο Σηακάηηνο, θαὶ ὁ Ἰσάλλεο 

νἱ ἔλδνμνη. Οὓο ἐλ θθιεζίαηο, ηηκήζσκελ ἐλ πόζῳ ἀδειθνί, θαὶ 

κεγαιύλνκελ ἅπαληεο, ηὸλ αὐηνὺο δνμάζαληα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Λπηξσηὴλ ὁκνιόγνπλ, ηὸλ Χξηζηὸλ ἐλ ηῷ πάζρεηλ νἱ ἐθ 

Σπεηζῶλ Ἀζιεηαί, δη’ ὃ θαηαμηνῦληαη, ηηκῶλ ἐπνπξαλίσλ, ὑπ’ Αὐηνῦ 

πξὸο Ὃλ ςάιινκελ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Παιαηζηαὶ ηνῦ Σσηῆξνο, θαηεζρύλαηε ηύξαλλνλ ηῇ ἰζρύτ 

Σηαπξνῦ, νὐδόισο πηνεζέληεο, καλίαλ ηῶλ δαηκόλσλ, ἀιι’ ἐλ πόζῳ 

ἐςάιιεηε· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ὡπιηζκέλνη δπλάκεη, ηῇ ηῆο ράξηηνο ἔλδνμνη ηνῦ Χξηζηνῦ 

Ἀζιεηαί, ἠζιήζαηε ἐλ Χίῳ, Θεὸλ ὁκνινγνῦληεο, θαὶ βνῶληεο ἐλ 

ᾄζκαζηλ· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Νενκάξηπξαο ζείνπο, ἀεηηήηνπο ἀλέδεημαο ηαῖο ιηηαῖο Σνπ 

Ἁγλή, θξαηαίσζνλ θαξδίαο, ἡκῶλ ηῶλ ἀλπκλνύλησλ, θαὶ βνώλησλ 

ἐθ πίζηεσο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἰζρὺλ ιαβόληεο, παξὰ Κπξίνπ νἱ παῖδεο, ζὺλ πξεζβύηῃ 

γελλαίσο ἀζινῦζη, Ὅλ ὑπεξπςνῦζηλ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Κιεξνλνκεῖηε, ηὴλ νὐξαλῶλ Βαζηιείαλ, ἔλζα θῶο ηὸ 

ἀπξόζηηνλ ιάκπεη, ηὸλ Χξηζηὸλ ὁξῶληεο, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

κνθξνλνῦληεο, νἱ Νενκάξηπξεο πίζηεη, ηνῦ ηπξάλλνπ 

ἀλέηξεςαλ δόινπο, ηὰο ςπρὰο ηηζέληεο, ὑπὲξ ηνῦ Θεαλζξώπνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γηαθπιάηηεηο, ἐθ ηῶλ πνηθίισλ θηλδύλσλ, Σαῖο πξεζβείαηο 

Μεηξόζεε Κόξε, ηνὺο ὑκλνινγνῦληαο, Μαξηύξσλ ηὴλ ρνξείαλ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἡδέα ἀξλεζέληεο, ζεῖα πξνζδνθῶληεο, νἱ Νενκάξηπξεο 

ἔζπεπδνλ πάζνο ιαβεῖλ, κεηαιαβόληεο ηὸ Σῶκα ηὸ παλαθήξαηνλ. 

 

Μηᾷ ςπρῇ ἀζινῦληεο, ἔιαβνλ ζηεθάλνπο, ἐλ νὐξαλῷ νἱ 

γελλαῖνη Χξηζηνῦ ἐθ ρεηξόο, θαὶ ζπλδνμάδνληαη ζύληξεηο θαὶ 

ζπλεπθξαίλνληαη. 

 

καίκνλεο νἱ δύν, μίθεη ἀλαηξνῦληαη, ζὺλ Νηθνιάῳ ἐλδόμῳ 

αὐηῶλ ζπγγελεῖ, ζπλδαηηπκόλεο Χξηζηνῦ ἀεὶ θαζηζηάκελνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σεκλὴ Παξζελνκῆηνξ, πξέζβεπε ἀπαύζησο, ζὺλ Νενκάξηπζη 

ζείνηο Χξηζηνῦ κηκεηαῖο, ἵλα ἐλ θόβῳ ηεξῶκελ ζεῖα πξνζηάγκαηα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 
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ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

Γεῦηε εὐθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, ηνὺο ηξεῖο Ἀζινθόξνπο, 

Νενκάξηπξαο ηνῦ Χξηζηνῦ, ηνὺο ἀλαηξεζέληαο, ἐλ ηνῖο ἐζράηνηο 

ρξόλνηο, θαὶ δόμῃ ιακπξπλζέληαο, νὓο κηκεζώκεζα. 

 

Χαίξεηε παλέλδνμνη Ἀζιεηαί, νὐξαλὸλ νἰθνῦληεο, θαὶ 

εὐθξαίλεζζε ἐο ἀεί, ὁξῶληεο ηὴλ δόμαλ, Τξηάδνο ηῆο Ἁγίαο, Ἣλ 

πίζηεη ἀλπκλνῦκελ, θαὶ κεγαιύλνκελ. 

 

Ἡ λῆζνο ἀγάιιεηαη ηῶλ Σπεηζῶλ, ηηκῶζα ηὴλ κλήκελ, ηῶλ 

Μαξηύξσλ ηῶλ εὐθιεῶλ, θαὶ γάλπηαη ηνύηνηο, ἐθ ηαύηεο 

πξνειζνῦζη, δνμάδνπζα ηὸ ζεῖνλ, αὐηῶλ καξηύξηνλ. 

 

Νηθόιανλ ἔλδνμνλ Ἀζιεηήλ, ζὺλ ηῷ Σηακαηίῳ, Ἰσάλλῃ ηε ηνῖο 

ζεπηνῖο, αἴξνληεο παγίδαο, δεηλὰο ηνῦ βξνηνθηόλνπ, δπλάκεη ηνῦ 

Σσηῆξνο, θαὶ Λπηξσηνῦ ἡκῶλ. 

 

Πνιινὶ ιπκεῶλεο θαὶ ἀξλεηαί, ἀληίρξηζηνη ὄληεο, θαὶ πνιέκηνη 

ηῶλ πηζηῶλ, εἰζῆιζνλ ἀιιάμαη λεόηεηνο ηὰ ἤζε, ἐμ ὧλ ηὴλ πνίκλελ 

ηαύηελ, Μάξηπξεο ζώζαηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ 
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εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε Διέεζνλ 

 

. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Χαίξεη, θθιεζία ηῶλ Σπεηζῶλ, ᾄδνπζα ἑόξηηνλ ὕκλνλ, ηνῖο 

Νενκάξηπζη· γόλνη γὰξ ἐβιάζηεζαλ, πεξηθαιιεῖο ἐμ αὐηῆο, θαὶ 

θαιεῖ ηὴλ ὑθήιηνλ, αὐηνὺο κεγαιύλεηλ, ηνὺο ὁκνινγήζαληαο, 

Χξηζηὸλ ηὸλ πάλησλ Θεόλ· ὅζελ θαὶ ἡκεῖο ζπλειζόληεο, ηνύηνπο 

κεγαιύλνκελ πόζῳ, θαὶ Χξηζηὸλ δνμάζσκελ ἐθ πίζηεσο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο, 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ                      

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

 

 

 

  


